Vzácna dohoda

Viac života každému dňu

Na jeseň v roku 2006 sa v Prahe zoznámili s chorvátskou fyzioterapeutkou - Brankou Butorac, na zasadnutí Európskej spoločnosti Downovho syndrómu, kde prvý raz predložila medzinárodne významný program zdravotníckej starostlivosti o ľudí
s Downovým syndrómom. „Branka Butorac je matkou dievčaťa
s Downovým syndrómom“, prezradila nám v úvode nášho stretnutia v marci tohto roku na Chorvátskom veľvyslanectve v Bratislave Doc. MUDr. Mária Šustrová, Csc. zo Spoločnosti Downovho
syndrómu. Po Prahe sa uskutočnilo zasadnutie v chorvátskej Pule.
Tam sa prvé kontakty konkretizovali a vznikla spolupráca chorvátskeho centra Downovho syndrómu a ambulancie Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave. „Slovo dalo slovo a dohodli
sme sa o uzavretí rámcovej dohody o spolupráci“, doplnil svoju
manželku člen Spoločnosti Downovho syndrómu, Milan Šuster,
pred podpisom tejto dohody. Práve v tej chvíli do spoločenskej
sály veľvyslanectva prišli prváci a tretiaci zo Špeciálnej Materskej
školy na Mišíkovej ulici, aby pod vedením svojej učiteľky Veroniky
Strapkovej, spestrili toto stretnutie svojím tancom a spevom.

Obdivujeme ľudí, ktorí dokážu úspešne napĺniť
svoje predsavzatia do poslednej bodky. Aj redakcia Humanity do tohto roku vstúpila s viacerými
predsavzatiami. Jedno z nich je, časopis Humanitu
stále skvalitňovať. Ale, ako sa hovorí: „Človek mieni, pánboh mení“ či „Man proposes, God disposes“.
Vyskytli sa však objektívne dôvody, pre ktoré sa
toto predsavzatie nedalo napĺňať hneď od začiatku tohto roku. Boli to chýbajúce peniaze začiatkom
roka, ktoré aj Slovenskej humanitnej rade chýbali,
aby mohla časopis začať vydávať počnúc od januára tohto roku. Nie je to nový problém, Slovenská humanitná rada najviac pociťuje nedostatok
prostriedkov vždy začiatkom každého roka. Peniaze
na časopis Humanita nám
však chýbali takmer pol
roka. Darmo, je to tak, hoci
všetci vieme, že kto rýchlo
dáva, dvakrát dáva.
Človeku je ľúto, keď vidí,
ako vo svete majú neraz
viac šťastia aj takí, ktorí si
ho ani nezaslúžia. Milióny
čestných a statočných ľudí
Margita Škrabálková
by svet radi menili k lep- šéfredaktorka Humanity
šiemu. Aj Slovenská humanitná rada si dala toto predsavzatie a podľa toho
aj koná. Jeden zo spôsobov napĺňania jej humanitného poslania uskutočňuje aj náš časopis Humanita, ktorý vychádza už 17-ty rok. Dobrá vôľa
tu však nestačí. Peniaze hýbu svetom. A v bezradnosti sa ľudia neraz spytujú sami seba: „Čo ja sám,
bez prostriedkov, zmôžem? Sám naozaj nikto nič
nezmôže, aj keď vieme, že nikto nie je sám, aspoň
natrvalo nie. Čestných ľudí, odhodlaných meniť
svet k lepšiemu - toto najväčšie z predsavzatí aké si
ľudia vôbec môžu dať - je medzi nami naozaj dosť.
Boj za jeho naplnenie nemôžeme vzdať. Ináč by pojem humanita, stratil význam.
Nuž ale, keď nemôžeme pridať dni k životu,
snažíme sa aspoň pridať viac života každému dňu.
A tak Humanita začala vychádzať aspoň na webovej stránke www.shr.sk. Sledovali sme starostlivo
udalosti a dianie okolo nás v oblasti života dobrovoľníctva, humanity a charity, všetko to, čím žili
dobrovoľníci v prvom polroku tohto roku. Snažili
sme sa vybrať do časopisu to najzaujímavejšie so
želaním, aby bol každý deň oslavou života, aj vtedy, keď nám nemalo byť prečo veselo, aj keď nám
vždy nebolo do reči.

Dohodu za chorvátskeho patrnera podpísala doktorka B. Butorac a za slovenskú stranu predseda Spoločnosti Downovho
syndrómu, Róbert Lezo. Jeho oči a úsmev svedčili o veľkej radosti
z tejto chvíle. „Rodiny túto dohodu vítajú. Chorvátska strana nám
ponúkla využívať rekreačné zariadenie v Pule, kde majú rozvinutú rehabilitáciu, aj bazén s morskou vodou s celoročnou prevádzkou. Zaujíma sa o integráciu postihnutých detí na školách v SR,
ktorá v Chorvátsku nie je rozvinutá. Tento rok uskutočníme pilotný projekt pre 20 rodín, o čom budeme informovať v časopise
Slnečnica i na našej webovej stránke, ubezpečil nás Róbert Lezo.
„To, čoho sme boli svedkami, je predzvesť ľudí, ktorí chcú
svoje srdce aj um venovať pomoci handicapovaným, ktorí pomoc
skutočne potrebujú. Je to prvý raz v histórii Slovenskej humanitnej
rady, čo jej členská organizácia podpísala dohodu na tak vysokej
úrovni. Som presvedčený, že nezostane pri podpise, že sa čoskoro
dočkáme krásnych plodov dobrej spolupráce“, povedal vo svojom
príhovore prezident SHR, Ivan Sýkora.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka
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Čestná komisia SHR rozhodla
o udelení cien Dar roka 2007
Čestná komisia SHR pre ocenenie
Dar roka 2007 (ďalej len Čestná komisia) zasadala dňa 18. marca 2008
v sídle Slovenskej humanitnej rady
v Bratislave. Jej členovia v zložení:
Mgr. art. Igor Bázlik, Th.Dr. Marián
Červený, Ing. Milan Gliviak,
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.,
PhDr. Oľga Škorecová, Ing. Ivan
Sýkora za účasti riaditeľky Úradu
SHR Mgr. Evy Lysičanovej vyhodnotili desiatky návrhov občanov
SR na morálne ocenenie a rozhodli
o udelení cien Dar roka 2007 hlavným laureátom a laureátom, ako
aj o nomináciách na toto morálne
ocenenie.
O Cenu Hlavný laureát Daru
roka 2007 sa podelia dve právnické osoby za realizáciu projektu Zlatá
rybka EVO, ktorý vznikol v podniku
Slovnaft, a.s. Bratislava, v roku 2005,
pokračoval aj v roku 2007 a realizuje
sa v spolupráci s Agentúrou Media in
s veľkým úspechom aj v tomto roku,
s cieľom najmä psychologicky podporiť a nezištne pomôcť pri liečbe ťažko
chorých detí na celom Slovensku.
Cenu Hlavný laureát Daru roka
2007 získava aj jedna fyzická osoba, Mária Gabrielová, dôchodkyňa
z Námestova, za nezištnú každodennú starostlivosť o tri nevlastné deti,
z ktorých jedno trpí Huntingtonovou
choroobu, je ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje celodennú opateru.
Cenu Laureát Daru roka 2007
získava 8 osôb, z toho sú 4 právnické a 4 fyzické osoby:
ECOINVEST, a.s. Bratislava,
v zastúpení DrHc. Milana Fiľu, za finančné dary na nové prístroje potrebné na vyšetrenie pacientov v nemocniciach, ako aj na športové aktivity

detí a mládeže v škole a v ich voľnom
čase.
Slovenský zväz podnikateľov
v doprave, v zastúpení Jozefa Škultétyho z Uhrovca, za významnú pomoc imobilným občanom odkázaným
na invalidný vozík, a to kúpou sociálneho taxíka pre mesto Prievidza z peňazí získaných na truck-show v roku
2007 na Jankovom vŕšku.
Spoločnosť Accenture, s.r.o.,
v zastúpení Petra Škodného a Mareka Geša, za významný finančný dar
krízovému centru Dotyk v Beckove
na vzdelávanie a bývanie obetí obchodovania s ľuďmi.
Správa Nadácie SCP Ružomberok, v zastúpení Miloslava Čurillu,
správcu nadácie a Ing. Petra Jakubíka, predsedu uvedenej nadácie,
za humánny prístup a ústretovosť, ako
aj opakovanú humanitárnu pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi, odkázaných na podporu a pomoc.
Ján Lehuta, dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu telesne
postihnutých za 25 rokov agílneho
pôsobenia v sociálnej a humanitnej
oblasti, ktorý, napriek svojmu telesnému postihnutiu, má zásadné zásluhy na debariérizovaní mesta Piešťany
a na založení a riadení spoločného
klubu invalidov a dôchodcov Svornosť v Piešťanoch.
Kňaz Martin Roľník, rímskokatolícky farár pôsobiaci dlhodobo v rumunskej obci Gemelčička,
obývanej Slovákmi, ktorý sa stará aj
o zdravotne postihnutých a starších
ľudí a ktorý si osvojil dve siroty – súrodencov, o ktorých sa stará na svojej
fare, kde zriadil aj ošetrovňu.
Pavol Cimerman, riaditeľ Agentúry ADRA v Banskej Bystrici,

za opakovanú materiálnu aj finančnú
pomoc z vlastných prostriedkov pred
Vianocami roku 2007 v prospech sociálne slabých rodín a jednotlivcov
z Trstenej žijúcich v hmotnej núdzi.
Eva Šothová z Bratislavy s manželom Jánom, bývalým veľvyslancom SR v Rumunsku, za rozsiahlu
opakovanú pomoc poskytnutú v roku
2007, ale aj predošlých rokoch chudobným rodinám rumunských Slovákov žijúcich na vidieku Rumunska.
Čestná komisia rozhodla o udelení jednej mimoriadnej ceny - Dar
života Jane Valachovej, študentke
medicíny študujúcej na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
za záchranu života staršej ženy, ktorá
skolabovala v kostole a ktorej poskytla
prvú pomoc. Po resuscitácii v trvaní asi
päť minút sa babička prebrala k životu.
Čestná komisia rozhodla ďalej
aj o udelení diplomu a poďakovania
Slovenskej humanitnej rady ďalším
51 nominantom na ocenenie Dar roka
2007, za ich nezištnú materiálnu alebo finančnú pomoc, ako aj za dobrý
nápad či významnú službu zlepšujúcu kvalitu života handicapovaných
jednotlivcov alebo aj skupín ľudí odkázaných na pomoc.
(mš)
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Cena Matice slovenskej abilympionikom
V priestoroch Matice slovenskej v Bratislave sa 6. februára tohto
roku uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien predsedu Matice slovenskej, Jozefa Markuša, zdravotne
znevýhodneným občanom, ktorí
úspešne reprezentovali Slovensko
na 7. medzinárodnej abilympiáde
v Japonsku. Išlo o súťaž pracovných
schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí v mnohých súťažných
kategóriách.
V prítomnosti pozvaných hostí
a mladých ľudí z občianskych združení
si ceny prevzali: Martin Buzna z Trstenej
na Orave v kategórii „Mládež“ a Helena
Bottková z Považskej Bystrice v kategórii
„Dospelí“. Martin Buzna sa na svetovom
finále abilympiády v Japonsku umiestnil
na štvrtom mieste v súťažnej kategórii
„Fotografia“ a stal sa najúspešnejším
stredoškolákom zo Slovenska. Fotografovanie je jeho budúcou profesiou
a aktívne sa mu venuje už od detstva,

napriek zdravotnému postihnutiu spôsobenému detskou mozgovou obrnou. Helena Bottková získala bronzovú
medailu v kategórii „Vyšívanie“ a stala
sa najúspešnejšou účastníčkou slovenskej reprezentácie na svetovom finále
Abilympiády v Japonsku. Bola zároveň
jedinou Európankou, ktorá získala medailovú pozíciu. Ani skleróza multiplex
neprekazila jej dlhoročnú záľubu, ktorá
prerástla v schopnosť konkurovať v tvorivosti a kreativite na medzinárodnom
súťažnom fóre.
Slávnostné odovzdávanie cien
sprevádzolo premietanie krátkeho filmu o abilympiáde, hudobný doprovod
matičného spevokolu Bystričan a minikoncert finalistu superstar Petra Bažíka
z Oravy. Ku gratulácii oceneným sa pripojil poslanec NR SR Rafael Rafaj, tajomník Zväzu telesne postihnutej mládeže
Aurel Bitter a koordinátorka abilympiád pre Slovensko, Zuzana Recsková.
Odovzdaním ocenení vyjadruje Matica

Helena Bottková získala bronzovú medailu.

slovenská úctu a obdiv občanom, ktorí
napriek zdravotným postihom dosahujú úspechy medzinárodných rozmerov
a sú príkladom pracovitosti, vytrvalosti
a vzťahu k svojej vlasti.
Alena Michalová, Aurel Bitter
Snímka: archív

Register úrazovosti detí a mladistvých chýba

Život dieťaťu nekúpiš, prilbu áno!
Detský fond Slovenskej republiky aj tohto roku pokračuje v kampani zameranej na zníženie počtu
úrazov detí pod názvom: „Aby deti
nezomierali“, pretože úrazy sú stále vážnym celosvetovým problémom. V európskom regióne v dôsledku úrazov zomrie každoročne
28 000 detí, čo predstavuje úmrtie troch detí každú hodinu (ako
tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia, presnejšie World Health
Organization, regional Office for
Europe). Znížiť riziká úrazovosti sa MUDr. Ladislav Laho, riaditeľ Detskej fakultnej
WHO snaží presadzovaním opatre- nemocnice v Banskej Bystrici.
ní na ochranu detí pred možnými nemocnici. Podľa dostupných údajov
rizikami, ktoré sú rozpracované z celkového počtu zranených až 30
v Európskom akčnom pláne pre percent detí sa zranilo pri športoch.
životné prostredie a zdravie detí. Najohrozenejšou časťou tela dieťaťa
Medzi jeho regionálne prioritné je hlava. Najvážnejší problém spôsociele patrí aj zníženie úrazovosti bila chýbajúca prilba chrániaca hlavu
pri športovaní na bicykli, motocykli,
detí a jeho prevencia.
Podľa údajov Štatistického úradu korčuliach, na lyžiach a podobne.
Ako uviedol riaditeľ Detskej fa(ŠÚ SR) v roku 2006 zomrelo na následky úrazov 325 detí a mladých kultnej nemocnice v Banskej Bystrici,
ľudí vo veku do 24 rokov. Na každý MUDr. Ladislav Laho, absolútne číslo
smrteľný úraz pripadlo 160 detí s ťaž- počtu detských úrazov v poslednom
kým poškodením a ďalších dvetisíc období v SR klesá, ale najmä preto,
detí, ktoré potrebovalo ošetrenie v že v posledných rokoch klesol po-
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čet detí na Slovenskuasi o štvrtinu,
a teda s takým poklesom úrazovosti
nemožno byť spokojný.
MUDr. Milan Beier, PhD, lekár Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave
na Kramároch zdôraznil, že vlani táto
klinika hospitalizovala 46 detí s ťažkým úrazom hlavy a mozgu, pričom
11 detí z tohto počtu utrpeli úraz pri
bicyklovaní sa a ďalších 7 detí utrpelo
vážny úraz pri jazde na motorke.
Pretože prilba na hlave pri páde
dáva vyššiu šancu na prežitie, aj
kampaň Detského fondu poukazuje
na dôležitosť nosenia prilieb a ďalších
ochranných prostriedkov pri letných
i zimných športoch, najmä pri jazde
na bicykli, aj motocykli. Detský fond
SR upozorňuje na skutočnosť, že až
90 percent z úrazov sa pri účinnej
prevencii nemuselo stať, preto prikladá veľkú dôležitosť Ústrednému
registru úrazovosti, ktorý má, podľa
informácie Aleny Synkovej, riaditeľky
DF SR, pripraviť Úrad verejného zdravotníctva SR do roku 2010. Podľa dostupných údajov, v dôsledku úrazov
zomiera v SR dvakrát viac detí ako
na nádorové ochorenia.

Cieľom súčasnej, 3. etapy kampane „Aby deti nezomierali“ je upozorňovať, že rodičia a opatrovatelia
sú zodpovední za to, či deti používajú pri bicyklovaní, lyžovaní, snowbordovaní a korčuľovaní ochranné
pomôcky ako sú prilby a chrániče.
Deti nevedia dostatočne posúdiť riziká, nemajú možnosť výberu a závisia od dospelých. Dôležité je, dieťa
od malička viesť k používaniu ochranných pomôcok tak, že sa to stane pre
neho samozrejmosťou. Podľa MUDr.
Milana Beiera je dôležitý aj výber
prilby, ktorá by mala mať osvedčenú
značku, mala by dieťaťu po vyskúšaní
sedieť dobre na hlave a nemala by sa
kupovať napríklad, z „druhej ruky“.

MUDr. Milan Beier, PhD, lekár Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave na Kramároch.

Na otázku Humanity, ako sa v poslednom období zmenila dostupnosť, včasné dovezenie dieťaťa s ťažkým úrazom do nemocnice a adekvátna lekárska starostlivosť o deti s
úrazmi, MUDr. Ladislav Laho informoval, že v súčasnosti v SR pôsobia 4
centrá leteckej záchrannej služby a aj
vďaka tomu sa čas prevezenia do nemocnice aj detí s ťažkými úrazmi
podstatne skrátil. Okrem toho v SR
pôsobia 3 centrá nemocníc v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, v ktorých sa liečia deti s ťažkými úrazmi, to
znamená, že sa z roka na rok zlepšuje
aj adekvátna starostlivosť o detských
pacientov po úrazoch.
Dôležité však je, aby si zainteresované zložky uvedomili, že jedným
z hlavných problémov týkajúcich sa
zdravia detí sú úrazy a prevenciou sú
efektívne opatrenia v oblasti osvety, legislatívy a v oblasti realizačných
opatrení. Mnohí sú presvedčení, že
za zdravie je zodpovedný štát. A čo
naša vlastná zodpovednosť za zdravie?

Kampaňou chcú posilniť individuálnu
kapacitu síl a tak prekonávať riziká úrazov a apelujú na individuálnu zodpovednosť dospelých chrániť seba a deti
pred úrazmi. Považujeme za dôležité
budovanie kultúry bezpečnej spoločnosti. V tejto súvislosti na otázku
Humanity, aký je ohlas rezortu školstva
na túto kampaň, predseda DF SR Štefan Matula uviedol, že téma prevencie
úrazov sa v školských osnovách spomína relatívne málo a aj v tomto smere sú
ešte rezervy a týka sa to aj prevencie
úrazov, ktoré si deti spôsobia navzájom pri hrách alebo detských hádkach.
Alena Synková tiež zdôraznila, že
už od roku 2005 boli na Slovensku
viaceré pokusy, v rámci novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách zaviesť u detí povinné používanie cyklistických prilieb. To sa doteraz u nás, na rozdiel od iných krajín
Európskej únie, nepodarilo uzákoniť,
hoci je legislatíva silným nástrojom
prevencie.
V minulosti boli úrazy považované za neodmysliteľnú súčasť
bežného života. V súčasnosti je
vedecky dokázané, že úrazom je
možné predchádzať a ich vzniku je
možné zabrániť efektívnymi opatreniami. Mottom prebiehajúcej
kampane je: „Život deťom nekúpiš, prilbu áno! Aby deti nezomierali, chráňme ich“!
Čo povedali k detským úrazom:
MUDr. Ladislav Laho, CSc., riaditeľ DFNsP Banská Bystrica: „Mozog
je orgán, ktorý nie je schopný regenerácie. To znamená, že keď sa ťažko
poraní, poškodené tkanivo je definitívne stratené a teda všetky činnosti, ktoré boli touto oblasťou mozgu
riadené prestanú existovať. Ochranná prilba znižuje riziko ťažkého poranenia mozgu o 60 percent. To je dosť
na to, aby nosenie prilby pri všetkých
športoch, pri ktorých hrozí úder
do hlavy (cyklistika, lyžovanie, hokej,
skyting, kajaking, atď.) malo zmysel.
Na našom pracovisku sme minulý rok
prijali 5 detí s ťažkým úrazom mozgu,
ktorý utrpeli pri páde z bicykla, pričom nemali prilbu. Všetci majú vážne
následky zrejme na celý život“.
MUDr. Milan Beier, PhD., lekár
Anesteziológie a intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici
v Bratislave: „Na našej klinike sme
v minulom roku hospitalizovali 46
detí s ťažkým poranením hlavy a moz-
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gu. Až 11 detí si spôsobilo poranenie
pri bicyklovaní, čo predstavuje až 24
percent. Obrazne povedané – každé
štvrté dieťa prijaté na našu kliniku
s ťažkým poranením hlavy a mozgu
utrpelo úraz pri bicyklovaní. K rozsahu úrazu hlavy prispela skutočnosť,
že vo väčšine prípadov poranené deti
nepoužili pri bicyklovaní ochrannú
prilbu.
Významný je aj počet hospitalizovaných detí do 18 rokov u ktorých
došlo k ťažkému poraneniu hlavy
a mozgu na motocykli. Za minulý rok
to bolo 7 detí. V mnohých prípadoch
nemali tieto deti nasadenú ochrannú
prilbu. Spolu predstavujú bicyklisti
s motocyklistami s ťažkým poranením hlavy a mozgu, ktorí boli minulý
rok hospitalizovaní na DKAIM DFNsP
18 prípadov (39 percent). Toto je viac
ako tretina všetkých ťažkých úrazov
hlavy a mozgu, ktoré boli liečené
na našej klinike v minulom roku.
Aj keď nie je možné týmto úrazom absolútne zabrániť, z tejto jednoduchej štatistiky vidieť, že by použitie ochrannej prilby pri bicyklovaní
a iných aktivitách, kde hrozí poranenie hlavy, znížilo výskyt týchto poranení“.
Ing. Marek Brezničan, Spoločná
zdravotná poisťovňa: „Vždy treba
mať na zreteli, že dieťa nie je natoľko
rozumovo a zmyslovo vyvinuté ako
dospelý človek, a preto nedokáže
správne odhadnúť vzniknutú situáciu
a primerane na ňu reagovať. Často
nevie rozpoznať hroziace nebezpečenstvo a posúdiť jeho možné následky, ktoré môžu natrvalo ovplyvniť kvalitu jeho života alebo viesť až
k jeho smrti.
Stúpajúci počet detských úrazov
súvisí aj s nárastom životného tempa,
s používaním čoraz zložitejších techník, objavením sa nových športových
disciplín a v neposlednom rade aj
so zvyšovaním motorizácie. Väčšine
úrazov môžeme predchádzať cielenou prevenciou. Je nutné zamerať
sa na prevenciu ich vzniku výchovou
detí, investovaním do výstavby detských dopravných ihrísk, do výroby
rôznych ochranných prostriedkov
(napr. prilby, chrániče tela, reflexné
pásky na oblečenie,..), so zabezpečením ich dostupnosti a povinného
používania“.
(mš)
Snímky: autorka

Popoluška aj pre deti z detských domovov
Francúzsko-slovenské Občianske
združenie Deti Dunaja nedávno oslávilo 5. výročie svojej činnosti. Vzniklo
v roku 2002 v Paríži. Na Slovensku bolo
zaregistrované v roku 2003. Bábková
hra „Popoluška“ je už štvrtým predstavením, ktoré toto združenie pripravilo v spolupráci s Vysokou školou
múzických umení (VŠMÚ) najmä pre
deti z detských domovov, krízových
centier a sociálne slabého prostredia na Slovensku. Hlavným poslaním
združenia je materiálna a humánna
pomoc opusteným, týraným, chorým
a postihnutým deťom na Slovensku.
Uvedenú hru naštudovali študentky
a študenti druhého ročníka VŠMU, Katedry bábkarskej tvorby v Bratislave, pod dlhodobým pedagogickým vedením Doc.
Andreja Pachingera. Po premiére tohto
roku s hrou vystupujú postupne vo vyše
40 detských domovoch a zariadeniach
sociálnych služieb na celom Slovensku.
Bezprostredne po divadlenom predstavení hry Popoluška sa uskutočňujú aj
tradičné, jedinečné jednohodinové tvorivé ateliéry. Bábkoherci – študenti sa počas nich priamo v prostredí, kde tieto deti
žijú, oboznamujú s ich detským svetom
a deti si zasa tak, ako v predchádzajúcich
rokoch, môžu bábky vyskúšať vlastnými
rukami a nakresliť ich. Projekt bábkových
predstavení pre deti v detských domovoch uskutočňuje združenie od prvého
ročníka aj vďaka významnej finančnej
podpore Nadácie SPP. Posledný rok pomáha združeniu aj Alena Heribanová,
ktorá pred rokom prijala ponuku a stala
sa „krstnou mamou“ združenia.
Predchádzajúce tri predstavenia:
„Modrý Peter“, „Zvedavý sloník“ a „Palček“ videlo už vyše päť tisíc detí a počas
štyroch rokov sa uskutočnilo takmer 90

vystúpení. Viac než štyritisíc detí malo
možnosť zapojiť sa do tvorivých ateliérov,
na ktorých deti vďaka predstaveniu rozvíjali vlastnú tvorivú fantáziu s hľadaním odpovedí na témy, ktoré sa ich, žiaľ, priamo
dotýkajú - odlišnosť, handicap, samota,
nezáujem. Zámerný výber takýchto tém
vyzdvihol aj Doc. A. Pachinger, pretože
pomocou nich možno využívať arte terapiu, ktorá vhodným spôsobom deťom
pomáha v nájdení samých seba a svojho
správneho životného postoja.
Občianske združenie Deti Dunaja zabezpečilo účasť študentov s predstavením
„Zvedavý Sloník“ aj na medzinárodnom
bábkarskom festivale profesionálnych
súborov vo francúzskom Charleville-Méziéres vlani v septembri, kde dvakrát vystupovali v rámci hlavného festivalového
programu a okrem toho aj v detských centrách vo Francúzsku. Ďalší festival sa uskutoční v mestečku Charleville-Méziéres aj
tohto roku. Snahou Detí Dunaja a VŠMU
bude pripraviť sa na toto podujatie s novou hrou. Spoločne veria aj v dôveru sponzorov zo SR a Francúzska, bez ktorých sa
takéto plány nedajú realizovať.

Po prvý raz sa Deti Dunaja zúčastnili
aj na Veľkonočných trhoch v Seaux (pri
Paríži), ako aj na Jarných trhoch v Saint
Germain (pri Paríži) s výrobkami kraslíc
vyrobených slovenskými ľudovými remeselníkmi. Ako pre Humanitu uviedla
Jarmila Fréaud, predsedníčka združenia
deti Dunaja, ľudoví remeselníci prídu
aj do tohtoročného Detského letného
tábora, ktorý sa uskutoční v Opatovej pri Trenčíne v auguste tohto roku,
aby v rámci tvorivých ateliérov naučili
110 detí v tomto tábore zdobiť vajíčka
a vytvárať čarokrásne motívy kraslíc.
Dodajme, že združenie pripravuje aj
Koncert pri príležitosti Svetového dňa
hudby v Paríži 21. júna a nové bábkové
predstavenia na rok 2008/2009 na október a december tohto roku, ako aj ďalšie
Vianočné trhy slovenských remeselníkov v Paríži na december. Počas tohto
školského roka finančne a materiálne
podporí združenie viacero sociálne znevýhodnených, ale aj talentovaných detí
štipendiami.
Margita Škrabálková
Snímky: archív

Ako ste kúpou nezábudky pomohli
Liga za duševné zdravie (LDZ SR) zorganizovala minulý rok po štvrtýkrát celoslovenskú zbierku Dni duševného zdravia
– Dni nezábudiek a informačnú kampaň,
ktorou nadviazala na svoje snaženie
zmierňovať sociálne vylúčenie ľudí s duševnými problémami. Len v uliciach miest
a obcí Slovenska dobrovoľníci vyzbierali počas Dní nezábudiek 2 627 023 Sk.
Prostredníctvom SMS správ podporila
verejnosť túto zbierku sumou 112 470 Sk.
Dni nezábudiek priniesli celkom 2 739 493

korún, čo bol hrubý výnos tejto zbierky.
Po odpočítaní 25 percent na náklady
spojené s organizáciou zbierky, predstavuje čistý výnos zbierky 1 305 708 Sk. Následne LDZ podporila všetky organizácie,
ktoré sa spolupodieľali na zbierke 30-timi
percentami z výnosu na rozvoj aktivít
v oblasti duševného zdravia.
Ako použijú peniaze
Čistý výnos bude použitý na podporu projektov, ktoré pomáhajú sociálnemu
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začleneniu sa ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením a podporu komunitnej starostlivosti. To znamená: chránených
dielní, chránenej práce a chráneného
bývania, na podporu vzdelávania a motivujúceho trávenia voľného času. Liga podporila z finančných prostriedkov v celkovej
výške 900 000 Sk aj projekty organizácií
a jednotlivcov, a to prostredníctvom Grantovej schémy Nezábudka. Podrobnosti
na webovej stránke Ligy za duševné zdravie SR: www.dusevnezdravie.sk

O výzve na projekty
Žiadosti o finančnú podporu mohli
Lige predkladať jednotlivci alebo organizácie. Z výnosu zbierky sa Liga v súlade s témou „Sociálna integrácia duševne
chorých a podpora komunitnej starostlivosti“ rozhodla podporiť projekty, ktorých aktivity sú zamerané na: podporu
existujúcich a zriaďovanie nových denných stacionárov, rehabilitačných stredísk a chránených dielní, chránených
pracovísk a chráneného bývania, podporu tvorivého trávenia voľného času.
podporu vzdelávania v oblasti dušev-

ného zdravia. Pri posudzovaní žiadostí
organizácií a jednotlivcov, ktorí nie sú
členmi Ligy za duševné zdravie SR, bude
odporúčanie od člena Ligy vnímané ako
výhoda.
Problém nás všetkých
Psychiatrické poruchy sú na Slovensku treťou najčastejšou príčinou invalidizácie, sú príčinou 40 percent chronických
ochorení a vytvárajú najväčší počet ľudí
žijúcich v invalidite. Je predpoklad, že sa
situácia bude zhoršovať v súvislosti so
„starnúcou Európu“.

Na Slovensku existuje priepastný rozdiel medzi potrebou liečby a jej
skutočným poskytnutím. Stále chýbajú
programy podpory a prevencie duševného zdravia. Z týchto závažných dôvodov sa Liga za duševné zdravie SR už
sedem rokov angažuje v aktivitách podporujúcich duševné zdravie (diskusie
s občanmi na rôznych fórach, informačné materiály) a v aktivitách podporujúcich zefektívnenie liečby a znovuzapojenie sa pacientov do života.
Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR

Rekord zbierky Pomôžte spolu s nami
S veľkou radosťou skončila
zbierka „Pomôžte spolu s nami“,
ktorú usporiadali spoločne Slovenská humanitná rada a spoločnosť
Tesco v 54 obchodných domoch Tesco na celom Slovensku už piaty raz,
a to počas víkendov: od 29. novembra do 23. decembra 2007. Podarilo
sa v nej vyzbierať rekordnú celkovú hrubú sumu 3 493 819,50 Sk, čo
je doposiaľ najväčší úspech v celej
histórii tohto spoločného projektu.
Najviac, vyše milióna korún, sa vyzbieralo v 3. kole.
Najväčší hrubý výnos, ešte väčší ako vlani v tejto zbierke, dosiahli
mladí dobrovoľníci z Detského centra
Ružomberok, a to 454 851Sk. Zbierali
do pokladničiek príspevky od darcov
až na 4 miestach, v Obchodnom dome
TESCO v Bratislave na Kamennom námestí a v hypermarketoch Tesco v Ružomberku, Dolnom Kubíne a Tvrdošíne.
Na druhé miesto úspešnosti sa opäť dostali dobrovoľníci zo Spoločenstva Sa-

maritán z Bratislavy, ktorým sa podarilo
od darcov v hypermarkete Tesco v Bratislave - Lamači nazbierať v hrubom
objeme vyše 272 120 Sk. Tretí najúspešnejší boli dobrovoľníci zo Špeciálnej
Základnej školy v Pezinku, ktorí v hrubom objeme prostriedkov nazbierali
215 908 Sk. Nemožno však nespomenúť aj úspech Občianskeho združenia
Náruč – pomoc deťom v kríze v Žiline,
ktorí získali od darcov do pokladničky
197 539 Sk, čím sa zaradili na 4. miesto
úspešnosti. Dobrovoľníci z Nadácie Krajina harmónie zo Žiliny, získali od darcov v žilinskom Obchodnom dome
Tesco do zbierky v hrubom objeme
182 528 Sk, čím sa zaradili na 5. miesto
úspešnosti. Veľmi úspešní v zbierke
boli aj mladí dobrovoľníci z Okresného centra telesne postihnutých v Leviciach, ktorí v hrubom objeme vyzbierali
167 705 Sk a tak sa zaradili na 6. miesto
v rebríčku úspešnosti tejto zbierky. Na
7. mieste v tejto zbierke sa ocitli dobrovoľníci z Výcvikovej školy vodiacich

Knižné novinky
Dobrých odborných publikácií nie
je nikdy dosť. Tentoraz chceme upriamiť pozornosť čitateľov na tie, v ktorých sa píše o sluchovo postihnutých
a nepočujúcich. Preto sme s radosťou
uvítali, keď Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) po uskutočnení
odborného seminára na tému: „Je
školská integrácia prospešná?“ vydal
zborník s názvom: „Žiaci a študenti
so sluchovým postihnutím v školskej
integrácii“.
Práve v tejto knižke sa dozviete, aké
skúsenosti mali ľudia so sluchovým postihnutím s integráciou v škole alebo

iných inštitúciách. Aké sú názory na školskú integráciu, čo si myslia prispievatelia
o zaradení dieťaťa so sluchovým postihnutím do školy bežného typu. O významoch, rizikách, výskumoch, aj o situácii
v integrácii a podmienkach, či z pedagogického alebo psychologického hľadiska.
Na základe toho si môžete utvoriť vlastný
obraz o tejto problematike, ktorá je horúcou témou už dlhý čas.
„Život nepočujúcich a Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom“ – to je druhý titul ďalšieho zborníka. Oboznamuje s komunitou a kultúrou Nepočujúcich. Možno sa v ňom stret-
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psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorí v hrubom objeme nazbierali v hypermarkete Tesco v Podunajských Biskupiciach až 161 878 Sk.
Mladí dobrovoľníci zo Slovenského
hnutia špciálnych olympiád nazbierali
v bratislavskom hypermarkete Tesco
na Zlatých pieskoch vyše 148 617 Sk
a tak v úspešnosti v tejto zbierke boli
na 8. mieste. Vyše 118 117 Sk sa v hrubom objeme podarilo vyzbierať dobrovoľníkom z Neinvestičného fondu
rodiny a žien v Humennom, ktorí tak
dosiahli pekné 9. miesto v úspešnosti
svojho snaženia v zbierke. Na desiatom
mieste úspešnosti boli dobrovoľníci
z neziskovej organizácie Áno pre život,
ktorí v hypermarkete Tesco v Považskej
Bystrici vyzbierali v hrubom objeme
92 167 Sk. Spolu sa na zbierke zúčastnili
dobrovoľníci zo 42 mimovládnych organizácií. Čistý výnos zbierky po odrátaní
režijných nákladov na jej usporiadanie
predstavuje 3 418 815, 80 Sk.
(mš)
núť aj s osobnými skúsenosťami a životom jedenástich nepočujúcich ľudí. Píšu
v ňom o svojom prežívaní, o úspechoch
i prekážkach a dávajú svoje životné rady
rodičom nepočujúcich detí. Ďalej v tejto
knižke získame informácie o kochleárnych implantátoch a ich aspektoch z rôzneho pohľadu.
„Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom
procese“, to je názov ďalšieho zborníka, ktorý vzišiel z panelovej diskusie
pedagógov so sluchovým postihnutím
z Českej a Slovenskej republiky, ktorá sa
konala 17. novembra 2006 v Základnej
škole pre sluchovo postihnutých Gej(dokončenie na strane 9)

Lekár radí

Ako môže diabetik s nadváhou schudnúť
Podľa údajov Národného centra
zdravotníckych informácii v Bratislave
počet diabetikov v roku 2006 prekročil prvýkrát v histórii hranicu 300 tisíc
pacientov. Až päťdesiat tisíc z nich
potrebuje liečbu inzulínom. Existujú
dva hlavné dôvody, prečo pacienti neustále odďaľujú začiatok inzulínovej
liečby, aj keď je pre dobrú kontrolu
cukru v krvi dôležitá: strach z pichania
injekcií a obavy z priberania na hmotnosti. Obidva sú však dnes už neodôvodnené – inzulín sa dá jednoducho,
pohodlne a presne aplikovať pomocou nového naplneného pera a vďaka
moderným inzulínovým analógom
môže mať diabetik svoju hmotnosť
pod kontrolou.
Ako povedal podpredseda Výboru
Slovenskej diabetologickej spoločnosti
MUDr. Vladimír Uličiansky: „Vzhľadom
na rastúci výskyt cukrovky má včasné
zachytenie, liečba a oddialenie rozvoja
ochorenia vplyv nielen na kvalitu života
a očakávanú dĺžku života chorého, ale
aj ekonomickú záťaž spoločnosti“. Dokázalo sa, že účinná liečba hyperglykémie
a dosiahnutie cieľových hodnôt čím bližšie ku fyziologickým hodnotám, znižuje
riziko mikrovaskulárnych komplikácií
cukrovky (retinopatia, nefropatia a neuropatia). Niektoré štúdie poukázali na to,
že vyššie hodnoty glykovaného hemoglobínu HbA1c sú spojené s vyšším rizikom makrovaskulárnych komplikácií
ako je infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda.
„V závislosti od spôsobu liečby dodržiava liečebný režim pri liečbe diabetu iba 51-79 percent pacientov. Pacienti
spolupracujú tým menej, čím je liečba
komplikovanejšia. Práve toto nedodržiavanie predpísaného liečebného režimu
je jedným z najdôležitejších faktorov,
ktorý zhoršuje výsledky liečby cukrovky,“
komentovala prácu s diabetikmi hlavná
odborníčka MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.
na stretnutí s novinármi. Aby pacient spolupracoval na liečbe, treba zvýšiť jej pohodlnosť a znížiť komplikovanosť. Práve toto
spĺňa nová pomôcka na aplikáciu inzulínu - naplnené inzulínové pero, ktoré je
už dostupné na slovenskom trhu. Oproti
podávaniu inzulínu bežnou striekačkou

je táto metóda jednoduchšia, presnejšia
a menej bolestivá. V porovnaní s inzulínovými perami navyše odpadá potreba vymieňania inzulínových náplní, čo podanie
inzulínu ešte viac zjednodušuje.
Spoločnosť Novo Nordisk A/S rozširuje od apríla tohto roku ponuku naplnených pier na Slovensku o svoje pero
FlexPen®. Štúdie udávajú, že ide o veľmi
presné naplnené inzulínové pero. Používajú ho už tri milióny ľudí na svete.
Vyrába sa s troma rôznymi náplňami
– bazálnym, bolusovým a zmiešaným
inzulínovým analógom tak, aby vyhovoval potrebám každého diebetika. Jednotlivé druhy náplne je možné rozlíšiť
farebne aj hmatom.
Pacienti, liečiaci sa na cukrovku 1.
typu (bez produkcie vlastného inzulínu),
zväčša užívajú inzulín, zatiaľ čo pacienti
s cukrovkou 2. typu (s nedostatočnou
produkciou vlastného inzulínu) sú najskôr
na diéte a užívajú orálne antidiabetiká.
Polovica z druhej skupiny však v priemere po šiestich rokoch od nastúpenia liečby musí začať užívať inzulín, ktorý im má
pomôcť dostať cukor v krvi na normálnu
hladinu (dlhodobá priemerná hladina
cukru v krvi HBA1c pod 6,5 percenta). Pri
jeho dlhodobo vysokej hladine hrozia
komplikácie: očné choroby až slepota,
choroby obličiek, kardiovaskulárne ochorenia a iné. Užívanie inzulínu sa u pacientov vo všeobecnosti spája aj s prírastkom
na hmotnosti. Je to často tolerovaný sprievodný jav - daň za to, že majú svoj cukor
pod kontrolou. V prvom roku inzulínovej
liečby priberú pacienti priemerne 4 až 5
kilogramov. Zo strachu pred priberaním
sa preto mnohí, najmä ženy, ktorým zistili zvýšené hladiny cukru v krvi, vyhýbajú
užívaniu inzulínu a odďaľujú začiatok inzulínovej liečby. „Priberanie však nemusí
byť sprievodným javom pri užívaní inzulínu. Posledné štúdie s moderným inzulínovým analógom inzulínom detemir
ukazujú, že väčšina pacientov, ktorí prešli
na tento inzulín, dokonca schudli. A čím
bol ich BMI (body mass index) vyšší, tým
bol ich úbytok na váhe výraznejší! Inzulín detemir je bazálny inzulín, ktorý má
priaznivý efekt na telesnú hmotnosť diabetikov,“ povedala Doc. MUDr. Katarína
Rašlová, CSc., ktorá sa skúmaniu vzťahu
medzi diabetom a obezitou venuje už
dlhé roky.
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Strážiť si svoju hmotnosť sa oplatí
aj cukrovkárom
Pribúdajúce kilogramy komplikujú
dosahovanie želaných hodnôt cukru
v krvi. Na druhej strane, už aj malé zníženie hmotnosti vedie k lepšej glykemickej kontrole. Aj malé zníženie hmotnosti
znižuje riziko kardiovaskuárkych ochorení, predlžuje pacientovi s diabetom život, zlepšuje lipidový profil, teda pomer
medzi dobrým a zlým cholesterolom
a má pozitívny vplyv na krvný tlak. Zníženie telesnej hmotnosti o 1 kg sa spája s predĺžením života o 3 – 4 mesiace.
Pri znížení telesnej hmotnosti o 10 kg
sa predpokladá predĺženie očakávanej
doby života o 35 percent.
Je obezita pri užívaní inzulínu
nutné zlo?
Cieľom inzulínovej liečby je kopírovať vylučovanie inzulínu u zdravého
človeka. Tradičné humánne inzulíny
nedokážu dokonale imitovať normálne
vylučovanie inzulínu, čoho dôsledkom
je zvýšené riziko hypoglykémií. Vedcom
sa podarilo vyvinúť moderné inzulíny,
ktoré napodobňujú vylučovanie inzulínu z pankreasu zdravého človeka. Nové
inzulínové analógy sa od klasických humánnych inzulínov líšia štruktúrou, nástupom a dobou trvania účinku.
V jednej dvojročnej štúdii, ktorej sa
zúčastnilo viac ako 35 tisíc dospelých
a dospievajúcich pacientov s diabetom
1. a 2. typu z 20 krajín sveta, sa hodnotili 3 porovnateľné druhy inzulínu. Zatiaľ
čo všetky inzulíny zlepšili porovnateľne
hladinu cukru v krvi, pacienti užívajúci
inzulínový analóg - inzulín detemir zažívali menej hypoglykémií a ich liečba
nebola spojená s nárastom hmotnosti, u osôb s vyšším BMI došlo dokonca
k jej zníženiu. Inzulín detemir tak môže
byť voľbou pre tých pacientov, ktorí sa
obávajú nárastu hmotnosti. Navyše, je
možné ho aplikovať aj pomocou naplneného inzulínového pera FlexPen®.
Spoločnosť Novo Nordisk A/S, svetový líder v oblasti diabetológie, pôsobí na farmaceutickom trhu už takmer
osemdesiat rokov. Svoje výskumné
centrá má aj na Slovensku. Spoločnosť aktívne informuje a vzdeláva diabetikov aj na svojej webovej stránke
http://www.novonordisk.com.
(mš)

Ponuky pre zdravotne postihnutých neprišli len tak

povedala Lucia Noskovičová, z personálneho oddelenia IBM Slovensko,
koordinátorka diverzitných projektov.
Vo firme platí, že najlepšie sú práve tie
pracovné tímy, ktoré sa skladajú z rozličných ľudí. Integráciou zdravotne postihnutých do pracovného života sa usilujú
o ich efektívne zapojenie do prostredia
obchodu, podnikania a spoločnosti.
Účastníkov kurzu vybrali z vyše 50

záujemcov. Keďže v IBM je komunikačný jazyk angličtina, nebolo ľahké nájsť
takých, ktorí podmienkam tohto kurzu
vyhovovali. Kurz absolvovalo napokon
deväť mladých ľudí z Bratislavy, Trnavy,
Nitry, aj ďalších miest a obcí. O vzdelávanie v IBM prejavili záujem mladí ľudia
s rôznymi druhmi postihnutia. Pred zaradením do kurzu sa konalo výberové
konanie. Záujemcovia prešli najprv písomným i ústnym vstupným testom.
Pri vzdelávaní sa orientovali na získanie
zručností potrebných pre prácu v tejto spoločnosti. Absolvovali motivačný
workshop pre zamestnanie na voľnom
trhu práce, učili sa komunikovať, seba
reprezentácii, rozšírili si znalosti z angličtiny, ale aj z oblasti informačných technológií. Stretávali sa dvakrát do týždňa
a na každú hodinu v kurze sa doma
museli pripravovať. Predseda NROZP
Branislav Mamojka, ale aj viaceré médiá vrátane Humanity boli pri tom, keď
deviatim úspešným mladým absolventom tohto kurzu odovzdali zástupcovia
spoločnosti osvedčenia IBM.
Margita Škrabálková,
Snímky: autorka

pedagógoch, ktorí v minulosti pôsobili,
ako aj o počte a pôsobení pedagógov
so sluchovým postihnutím na Slovensku. Zborník obsahuje aj mnoho ilustrácií. Zborníky, ktorý vydala SNEPEDA
si možno zakúpiť na vrátnici Základnej
školy pre sluchovo postihnutých, ktorá nesie meno svojho prvého riaditeľa,
Gejzu Slaninku. Adresa: Hrdličkova 17,
PSČ 833 20 Bratislava. Zborník mož-

no objednať aj e-mailom na e-adrese:
vojtechovsky.roman@gmail.com alebo aj prostredníctvom SMS objednávky
na mobilnom čísle 0903 029 317. Veríme, že zo zborníka získate čo najviac
potrebných informácií a podnetov. Je
dobré, keď sa vie viac o živote ľudí so
stratou sluchu.
Roman Vojtechovský
Veronika Holubová

Úspešný projekt vzdelávania

So zamestnávaním ľudí so zdravotným postihnutím má spoločnosť
IBM dlhoročné skúsenosti. Jej spolupráca s Národnou radou občanov so
zdravotným postihnutím (NROZP)
na spoločnom projekte, financovanom IBM, mala veľký význam najmä
pri odstraňovaní antidiskriminačných bariér.
Táto spolupráca trvá od roku 2005
až doteraz. Ponuka spolupracovať
na projekte Vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov pre prácu v spoločnosti IBM, ktorý sa konal od augusta
2007 do januára tohto roku, však neprišla sama od seba.
„Nevedeli sme spočiatku, čo všetko
nás čaká, ale poučili sme sa a posúvame
sa vpred. Veríme, že s nami budú takto
spolupracovať aj ďalšie firmy pri zamestnávaní i školení zdravotne postihnutých
záujemcov o prácu“, povedala Zuzana
Heribanová, zástupkyňa NROZP. Pozitívne hodnotí najmä to, že v IBM Slovensko pristupujú ku všetkým zamestnancom rovnako. „ Spoločnosť IBM je
orientovaná na výkon. Aj zdravotne postihnutí zamestnanci musia byť schopní
tohto výkonu, ale dostáva sa im podpory
vedenia, aj kolegov v pracovnom tíme“,
Knižné...
(dokončenie zo strany 7)
zu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Zborník obsahuje aj príspevky
z vlastnej tvorby autorov. Je to súhrn
príspevkov, ktoré sú zmerané na problematiku, ktorá je aktuálna. Počet pedagógov so sluchovým postihnutím stále
rastie vo svete, ale i u nás. V zborníku sa
dočítate, okrem iného, aj o významných
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Predstavujeme

Zväz telesne postihnutej mládeže
Ak ste telesne
postihnutí a zaujímajú vás informácie
o tom, ako sa uchádzať o zamestnanie
a ako sa zamestnať
ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ako zriadiť chránenú dielnu,
chránené pracovisko, poradia Vám
bezplatne na Zväze telesne postihnutej mládeže (ZTPM) v Bratislave.
Na túto tému sme sa rozprávali s jej
tajomníkom, Aurelom Bitterom.
Koľko je odhadom telesne postihnutých ľudí v SR a koľko ich eviduje
váš Zväz telesne postihnutej mládeže
na Slovensku?
Presné štatistiky počtu telesne postihnutých nie sú. Najmä kvôli tomu, že
mnohí ľudia majú aj kombinované postihnutia. Sú síce organizácie, ktoré si trúfajú udávať čísla, ale my ich považujeme
za veľmi skreslené. Náš zväz má v súčasnej dobe viac ako 4500 zdravotne postihnutých členov.
Kedy vznikla vaša organizácia
a aká bola vaša členská základňa
v prvý rok vášho pôsobenia?
Naša organizácia vznikla 25. júna
1991 vďaka podpore niekoľkých nadšencov z Ústavu sociálnej starostlivosti
pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Osobne som
pomáhal zakladať organizáciu, ale keďže od jej vzniku uplynulo už 16 rokov,
nepamätám si presne, koľko sme mali
členov prvý rok. S istotou však môžem
potvrdiť, že vďaka zaujímavému programu sa organizácia veľmi rýchlo rozrástla
po celom Slovensku.
Je vaša organizácia súčasťou Slovenského zväzu telesne postihnutých alebo pôsobíte ako samostatný
subjekt?
Nie, náš zväz je od začiatku samostatná, nezávislá organizácia. Vznikla mimo všetkých subjektov, ktoré sa
po „nežnej“ revolúcii vytvárali z rozpadávajúceho Zväzu invalidov.
Koľko má vaša organizácia členov
teraz?
V súčasnej dobe máme viac ako
6500 členov. Členskú základňu tvoria nielen zdravotne postihnutí, ale aj priatelia

a dobrovoľníci, bez ktorých by sa činnosť
v bariérových podmienkach Slovenska
len veľmi ťažko realizovala.
Kde všade máte pobočky?
Ak hovoríme o pobočkách v štýle
oficiálnych kancelárskych priestorov,
potom budeme hovoriť iba o ústredí
v Bratislave. Je to dané hlavne tým, že
maximum finančných prostriedkov sa
snažíme investovať do priamej činnosti
organizácie a ako sme už spomenuli, nevznikli sme z bývalého Zväzu invalidov,
takže sme „nezdedili“ žiadne priestory.
Niektoré naše lokálne jednotky však pracujú v priestoroch domovov sociálnych
služieb alebo majú prenajaté klubové
priestory od miestnej samosprávy.
S ktorými organizáciami spolupracujete a v čom?
Najužšiu spoluprácu máme s mládežníckou organizáciou Ideálna mládežnícka aktivita. V Bratislave máme
spoločné kancelárske priestory, vďaka
čomu dochádza k integrácii už priamo
pri plánovaní a príprave podujatí. Z organizácií, ktoré pracujú so zdravotne
postihnutými, je to najmä ZOM Prešov
a Organizácia muskulárnych dystrofikov
Bratislava. Pripravujeme nielen spoločné podujatia, ale spolupracujeme aj pri
pripomienkovaní návrhov nových legislatívnych zmien. V súčasnej dobe je to
najmä zákon a sociálnej pomoci a zákon
o službách zamestnanosti. V rámci regiónov spolupracujeme aj s miestnymi
jednotkami veľkých zväzov. Sme otvorení a spolupracujeme s každým, kto má
záujem o serióznu spoluprácu.
Zväz telesne postihnutej mládeže
začal realizovať projekt poradenskomotivačných aktivít so zameraním sa
na možnosti zamestnania pre osoby
so zdravotným postihnutím. Kedy
začal tento projekt, ako dlho potrvá
a kto ho podporuje?
Projekt sme začali uskutočňovať
s dobrovoľníkmi už od roku 2000. Vstupom našej krajiny do Európskej únie sa
podmienky podpory vytvárania pracovných miest zdravotne postihnutým
výrazne zmenili a aj skomplikovali. Poradenstvo v tejto oblasti si už žiadalo profesionalizovať osoby venujúce sa tejto
problematike. Vytvoriť aspoň základný
tím profesionálnych poradcov sme si
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však mohli dovoliť až od roku 2005, vďaka
podpore projektu Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy spoločenstva EQUAL.
V šiestich regiónoch (Sobrance, Lučenec,
Prešov, Zvolen, Šaľa a Bratislava) pracovali naši profesionálni poradcovia a snažili
sa vysvetliť zdravotne postihnutým, ale
aj zamestnávateľom, možnosti štátnej
podpory pri zamestnávaní zdravotne postihnutých. Naše aktivity pokračujú v súčasnosti ďalej v rámci nového projektu
Európskeho sociálneho fondu s označením JPD Cieľ 3 v Bratislavskom kraji. Spomenutý projekt bude trvať do októbra
2008. Mnohí dobrovoľníci v regiónoch
Slovenska však v poradenstve, v rámci
svojich možností, pokračujú aj naďalej.
Veríme však, že sa nám vďaka novým
projektom Európskeho sociálneho fondu
a ďalších donorov podarí vytvoriť poradenskú sieť vo viacerých regiónoch Slovenska a zachovať profesionálnu úroveň
poradenstva.

Koľkým ľuďom sa Vám zatiaľ podarilo konkrétne pomôcť? Môžete
uviesť jeden či dva konkrétne úspechy
vašej poradenskej činnosti?
Do dnešnej doby sme pomohli vyše
428 osobám. Problematika nástrojov
aktívnej politiky trhu práce je natoľko
komplikovaná, že sa mnohí klienti na nás
obrátili so žiadosťou o radu viackrát. Poskytli sme viac ako 1500 poradenských
služieb. Vďaka našej poradenskej činnosti
a podporným aktivitám sa vytvorilo 26
pracovných miest pre zdravotne postihnutých. Ďalším firmám sme poradili ako
získať podporu na chod chráneného pracoviska v prípade, že už zamestnávajú
zdravotne postihnutých alebo ako môžu
znížiť pokutu za „nezamestnávanie“
zdravotne postihnutých formou zadania
zákazky chránenému pracovisku. Jednou
z podporných aktivít, ktoré realizujeme
už od roku 1994, je Abilympiáda – súťažná prehliadka pracovných schopností
a zručností zdravotne postihnutých. Aj
touto formou prezentácie sa podarilo
niekoľkým zdravotne postihnutým získať

zamestnanie alebo aspoň zákazky na odbyt ich remeselných produktov.
S akými problémami sa vaši
mladí klienti najčastejšie stretávajú v praxi pri hľadaní zamestnania?
Najčastejším problémom je skutočnosť,
že ak zdravotne postihnutý človek napíše do svojho životopisu, že má zdravotné problémy, často ho nezamestnajú
už len kvôli tomuto. Ide tu najmä o neznalosť zamestnávateľov o produktivite práce zdravotne postihnutých a aj
mnohí ľudia ešte stále majú psychické
bariéry a nevedia pristupovať k osobám s postihnutím bez prejavov ľútosti.
Druhým problémom sú architektonické
bariéry a potreba úpravy pracovného
miesta pre zdravotne postihnutých.
Tretí problém je v našej legislatíve. Ak
sa ťažko zdravotne postihnutý zamestná a jeho príjem prekročí 2,5-násobok životného minima, sú mu krátené
príspevky na kompenzácie ťažkého
zdravotného postihu. To v konečnom
dôsledku vedie až k extrémom. Napríklad, čo zarobil stratí, hoci aj v príspevku na osobného asistenta, benzín...
Pritom práve ak začne ťažko zdravotne
postihnutý človek pracovať, ešte viac
potrebuje osobnú asistenciu, motorové
vozidlo a oveľa rýchlejšie sa mu opotrebúvajú kompenzačné pomôcky. Máme
aj ťažko zdravotne postihnutého muža,
ktorý získal nájomný bezbariérový byt
od mesta Bratislava. Mesačne len náklady za byt vychádzajú viac než 7000 Sk.
Ak však jeho príjmy prekročia trojnásobok životného minima, môže o byt
prísť, lebo sociálny prípad sa posudzuje
nie podľa výšky postihu, ale podľa príjmu. Takéto faktory výrazne demotivujú zdravotne postihnutých uplatniť sa
na trhu práce a najmä profesne rásť.
Ste denne v kontakte so zdravotne postihnutou mládežou. Môžete
uviesť aspoň jeden, vám známy pozitívny príklad vzťahu zamestnávateľa k telesne postihnutému zamestnancovi?
Zamestnávateľ má pozitívny vzťah
k telesne postihnutému zamestnancovi
väčšinou vtedy, ak má nejaké osobné
skúsenosti s telesne postihnutými ľuďmi, ak pozná takýchto ľudí. Pozitívnym
príkladom je spoločnosť Wurt, ktorá
pred rokom zamestnala vozíčkárku, ktorej vyšli v ústrety a prispôsobili jej pracovnú dobu a upravili jej na vlastné náklady i WC. Firma bola spokojná s telesne postihnutou zamestnankyňou a rozhodla sa prijať ďalších dvoch zdravotne

postihnutých ľudí. Vieme tiež o mladej
žene – vozíčkárke, ktorá v súčasnej dobe
študuje na vysokej škole a jej bývalý zamestnávateľ by bol rád, keby sa po skončení štúdia na svoje bývalé pracovisko
vrátila.
Zistili ste konkrétne príklady diskriminácie mladých zdravotne postihnutých pri prijímaní do práce? Môžete
uviesť odkiaľ boli uchádzači a kde sa
bez úspechu hlásili do zamestnania?
Uvedieme jeden príklad. Mali sme
klienta, ktorý si dal do rôznych médií inzerát, že hľadá prácu. Išlo o vysoko kvalifikovaného mladého muža s vysokou
školou. V inzeráte uviedol všetky svoje
schopnosti a aj to, že je postihnutý. Bohužiaľ nikto sa mu neozval, aj napriek
jeho šikovnosti a schopnostiam. Takto
to opakovane prebiehalo asi tri mesiace, až sa napokon rozhodol zatajiť že je
telesne postihnutý. O dva dni mu prišlo
šesť pracovných ponúk. Uchádzač o zamestnanie bol z Hlohovca, ale prácu si
hľadal v Bratislave.
Cieľom Vášho projektu je dosiahnuť zvýšenie zamestnanosti zdravotne postihnutých ľudí v Bratislavskom
samosprávnom kraji pomocou poradenstva. Ako je to, podľa vás, v ďalších
krajoch SR s poradenstvom pre telesne a zdravotne postihnutú mládež?
Ako sme už spomenuli, predchádzajúci projekt sme realizovali v 5 regiónoch
Slovenska. Naši dobrovoľníci tu ďalej
pôsobia a v rámci svojich možností poskytnú poradenstvo aj teraz. V prípade
komplikovaných otázok nás kontaktujú
a spoločne sa ich snažíme vyriešiť. Prioritne by mali všetky informácie o možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých poskytovať na úradoch práce.
Žiaľ, na úradoch práce sa tak často menia
pracovníci a zároveň sa menia aj zákony
a ich vykonávacie predpisy, že to spôsobuje rôzne interpretácie podporných
mechanizmov v jednotlivých regiónoch
Slovenska. Preto sa zväčša stretneme so
skúsenosťami, že na úradoch práce sa
dajú získať tlačivá a len útržkové informácie. Systém je, žiaľ, nastavený tak, že
na každého zamestnávateľa sa pozerá
ako na potencionálneho defraudanta
štátnych prostriedkov. Samotní zdravotne postihnutí sa radšej nechajú vyradiť z evidencie uchádzačov o prácu
na úrade práce, ako by ho mali v zmysle
zákona navštevovať každý týždeň a nosiť potvrdenia od rôznych zamestnávateľov o tom, že ich nemôžu zamestnať.
Vaši vyškolení poradcovia vysvetlia
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záujemcom ako sa uchádzať o zamestnanie, aké kroky podniknúť na to, aby
bolo ľahšie získať zamestnanie. Sú takisto ako vaši, školení aj poradcovia aj
iných regiónoch SR?
V rámci nášho predchádzajúceho
projektu sme školili lídrov našich základných článkov pôsobiacich v rôznych častiach Slovenska. Aj oni vedia v súčasnej
dobe poskytnúť prvotné informácie.
Hlavná je tu však informačná činnosť,
ktorú vykonávajú smerom k potencionálnym zamestnávateľom, ktorým vysvetlia,
čo všetko môžu získať zamestnaním zdravotne postihnutého. Vieme poradiť, ktorý doklad a kde je potrebné vybaviť ako
prvý a ktoré doklady až následne. Práve
táto „byrokratická“ mašinéria odrádza
zamestnávateľov od žiadania príspevku
na tvorbu chráneného pracovného miesta. Preto sa dá vlastne povedať, že podporný mechanizmus je nastavený tak,
aby si ho ľudia radšej ani veľmi nežiadali.

Poskytujete aj právne poradenstvo, ak sa uchádzač stretol s konkrétnym, v skutočnosti bezdôvodným
odmietnutím pri uchádzaní o prácu
alebo s diskrimináciou v zamestnaní?
Nie, právne poradenstvo v tejto
oblasti neposkytujeme. Je to totiž personálne, ale aj finančne náročná činnosť. Našou najhlavnejšou činnosťou je
poskytovať informácie o príspevkoch
štátu pri zamestnávaní zdravotne postihnutých a o možnostiach plnenia
povinného podielu zamestnávania
zdravotne postihnutých.
Margita Škrabálková
Snímky: archív
Kontakt:
Zväz telesne postihnutej mládeže
Telefón: 02/52444710
Fax: 02/52444710
www.ztpm.sk
E-mail: ima-ztpm@changenet.sk
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2669080187/1100
IČO: 173 23 011

Všimli sme si

Nové programy centra Nezábudka
V„Štúdiu Open-Art“, ktoré vlani v Motivačnom centre Nezábudka otvorila Liga za duševné zdravie
SR (LDZ SR, sa) pravidelne dvakrát
za mesiac stretávajú ľudia s duševnými problémami pri výtvarných
aktivitách. Okrem týchto výtvarných ateliérov, určených hlavne
pre Bratislavčanov, pripravuje liga
každý mesiac – vždy v posledný
víkend v mesiaci - víkendové výtvarné workshopy určené pre mimobratislavských záujemcov, aby
mohli pricestovať aj z iných miest
Slovenska.
Prvý workshop bol 26. a 27. januára v priestoroch Ligy na Ševčenkovej ulici 21 v Bratislave. Účastníkom
sa venovali profesionálni výtvarníci akad. sochár. Vladimír Kordoš
a akad. maliar Igor Minárik. Liga hradí mimobratislavským účastníkom
víkendových workshopov cestovné,
aj ubytovanie. V novootvorenom

programe „Podpora“ budú mať
možnosť príbuzní duševne chorých
ľudí dozvedieť sa viac o ochorení
svojich blízkych a o možnostiach odbornej pomoci mimo nemocničného
prostredia, získajú cenné kontakty
na možnosti sociálno-právnej pomoci. Prvé stretnutie v programe
PODPORA sa uskutočnilo 30. januára tohto roku na tému: „O atmosfére
v rodine“ pod vedením skúsenej psychologičky PhDr. Zlatky Bartíkovej.
Príbuzní mali možnosť porozprávať
sa s odborníkom o špecifikách ochorenia ich blízkeho človeka, poradiť
sa o tom ako pristupovať k chorému
a napomáhať tak liečbe. Duševné
ochorenie je veľkou záťažou aj pre
príbuzných. Môžu mať pocity viny,
hnevu, bezmocnosti, strachu. S týmito pocitmi je dobré sa zdôveriť
odborníkovi alebo podeliť sa o skúsenosti s príbuznými iných chorých.
To všetko ponúka program Podpora.

Stretnutia sa budú opakovať každú
poslednú stredu v mesiaci.
V rámci „Programu Kontinual“
sa budú realizovať vzdelávacie víkendové workshopy pre pracovníkov
v pomáhajúcich profesiách z celého
Slovenska. Profesionáli v tzv. pomáhajúcich profesiách – psychológovia,
psychiatri, pedagógovia a sociálni pracovníci z celého Slovenska sa
môžu v Lige za duševné zdravie SR
vzdelávať štyrikrát do roka a prvé
stretnutie sa konalo vo februáry
2008. Bolo určené pre psychológov
a učiteľov psychológie na stredných
školách. Všetky programy Motivačného centra Nezábudka sú pre
účastníkov bezplatné. Záujemcovia
sa môžu informovať na adrese: tana.
jurikova@dusevnez.sk u Táni Juríkovej, manažérky Motivačného centra,
mobil: 0905/550 417.

Projekt ELLA

združenia C.A.R.D.O, ktoré je organizuje školenia dobrovoľníkov pôsobiacich v týchto domovoch: „Tento
rok by sme radi rozbehli spoluprácu
s Domovom Seniorov Archa na bratislavských Kramároch. O podobný
dobrovoľnícky projekt sa zaujíma aj
Špecializovaná geriatrická nemocnica v Podunajských Biskupiciach.
Dobrovoľníkov pre konkrétne zariadenie školíme vždy v úvodnej fáze,
ešte predtým, ako nastúpia ku klientom. V projekte ELLA sme venovali
školeniu celé dva víkendy“, uviedla
Mračková. |V rámci projektu ELLA v súčasnosti pôsobí osem dobrovoľníčok,
ktoré jedenkrát v týždni navštevujú

klientov. Každá dobrovoľníčka navštevuje jedného klienta, s ktorým trávi
voľný čas. „Je to forma poskytovania
takzvanej laickej psycho-sociálnej
podpory“, dodala Alžbeta Mračková
a zdôraznila, že v súčasnosti hodnotia
svoju prácu v Hestii, aby spresnili, či
a nakoľko dobrovoľníci prispeli k zvýšeniu kvality života klientov.
Okrem občianskeho združenia
C.A.R.D.O organizujú školenia aj dobrovoľní lektori, ktorí pracujú so staršími a ťažko chorými ľuďmi, a to z organizácií Centra Memory, Domova pre
Seniorov Archa a Národného Onkologického ústavu v Bratislave.
(mš)

Projekt ELLA je súčasťou
programu Sokrates Grundtvig,
v ktorom spolupracujú organizácie
z členských štátov EÚ - z Nemecka, Belgicka, Rakúska, Španielska
a Slovenska. O tento projekt, ktorého poslaním je emocionálna a sociálna podpora ľudí vyššieho veku
a umierajúcich ľudí v domovoch
dôchodcov, ako aj zariadeniach sociálnych služieb, sa zaujíma nielen
bratislavský Dom dôchodcov Hestia, ale aj ďalšie domovy dôchodcov.
Ako informovala Alžbeta Mračková,
projektová manažérka Občianskeho

Zaujímavá ponuka
Slovenské krízové centrum – DOTYK - občianske združenie so sídlom
v Beckove pôsobiace na Slovensku
od roku 2000 v oblasti poskytovania
komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia, ponúka znevýhodneným skupinám
žien z bratislavského kraja: informácie
o možnostiach bezplatného vzdelávania, situácii na trhu práce, dopytu kon-

krétnych zamestnávateľov, krátkodobé
aj odborné kurzy s udelením certifikátu,
rozvíjanie znalosti a schopnosti podnikať, prípravu na samostatnú zárobkovú činnosť, zabezpečenie pracovného
poradenstva s ašpiráciou vyhľadávania
a sprostredkovania zamestnania, individuálny „koučing“ zameraný na motiváciu a odbúranie strachu, voľný prístup
k PC a internetu, bezplatné náhradné
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Oľga Valentová

ubytovanie pre matky s deťmi počas
rekvalifikačného kurzu, varovanie detí
v čase vzdelávania matiek a non stop
linku pomoci: 0903 704 784.
Kontakty na pracovníkov v bratislavskom kraji (e-mail a telefón):
maykami@zoznam.sk - 0905 595 187
jakubickova@azet.sk - 0903 341 527
junina@post.sk - 0904 948 501
dotyk@centrum.sk
bližšie informácie: www.dotyk.sk

Náš rozhovor

Výstup z biedy
Africké príslovie hovorí, že dieťa vychováva celá dedina. Toto príslovie, ale najmä žalostná situácia
afrických detí na vidieku, boli podnetom na vznik projektu „Vaše dieťa v Afrike“. Ide v ňom o realizáciu
adopcií na diaľku. Ciele projektu sú:
podporiť školskú dochádzku detí,
ktoré bez pomoci nemôžu pravidelne navštevovať školu a dosiahnuť tak základné vzdelanie napriek
tomu, že na to majú všetky predpoklady, ako aj siroty a deti z veľmi
chudobných rodín, rozvoj školy ako
takej, a to nákupom pomôcok pre
ostatné deti, projektami navrhnutými miestnymi učiteľmi, ale aj povzbudiť školskú dochádzku dievčat,
ktoré v tejto tradične orientovanej
spoločnosti nemajú rovnaké postavenie ako chlapci. Na túto tému sme
sa porozprávali s RNDr. Annou Harmathovou, predsedníčkou Občianskeho združenia Exit (Výstup).
Odkedy pôsobí Občianske združenie Exit v SR, kedy bolo registrované na Ministerstve vnútra SR?
Myšlienka podporiť vzdelávanie
detí a mládeže formou tzv. „adopcie
na diaľku“ vznikla ešte v roku 2004 so
snahou podporiť rozvoj krajín formou
vzdelania trvale, nie jednorazovou
podporou. Združenie bolo zaregistrované na MV SR 25.7.2005, ale jeho
pôsobenie možno datovať vlastne
až po pripravení projektu „Vaše dieťa
v Afrike“, ktorý sa uviedol reálne do života v roku 2006 a v rámci ktorého
som si aj ja adoptovala dievčatko Deborah Teye. Projekt Vaše dieťa v Afrike
sme začali v Ghane, kde mnoho mladých ľudí kvôli chudobe odchádza
do miest. Tu však bez vzdelania majú
veľmi malú šancu získať prácu. Väčšinou sa potom títo mladí ľudia živia
pouličným predajom a nie sú schopní
podporovať rodinu ani zvonku. Ako
prvá sa do projektu Vaše dieťa v Afrike zapojila škola v Nankese Asuom.
V školskom roku 2007/2008 sa zapojilo
do projektu ďalších päť škôl v Ashaomah, Keykeywere, Kofi Donkor, Kwaku
Panfu a Oduman Asuaba.
S kým spolupracuje a kto všetko podporuje združenie Exit na Slovensku?

V súčasnom období združenie nespolupracuje s inými organizáciami a
nemá ani svojho sponzora, sme však
otvorení a ústretoví novým podnetom
a spolupráci s inými organizáciami a
zložkami, samozrejme takej, ktorá bude
prospešná pre všetky zúčastnené strany
a ktorej realizácia bude v súlade so stanovami združenia.
Koľkým deťom sa podarilo doteraz pomôcť, t.j. koľko adopcií na diaľku sa doteraz uskutočnilo prostredníctvom združenia EXIT?
K dnešnému dňu máme desať deti
adoptovaných na diaľku a jedno je
v procese adopcie na diaľku. To znamená, že o deti bol prejavený záujem, boli
vystavené a zaslané zmluvy adoptívnym
rodičom. Okrem toho, plánujeme cestu
do škôl, ktoré deti navštevujú.
Aké podmienky musí spĺňať a ako
má postupovať záujemca o adopciu
na diaľku?
Špecifické podmienky nie sú dané,
dôležitý je záujem skutočne pomôcť
vybranému dieťaťu v oblasti vzdelania.
Každý, kto má záujem o adopciu na dialku, môže si vybrať z fotogalérie na internetových stránkach združenia Exit
(www.exitslovakia.sk) dieťa a pošle o
tomto informáciu na e-mail združenia:
info@exitslovakia.sk. Dôležité je, aby pri
prejavení záujmu napísal nielen informáciu, ktoré dieťa bude podporovať, ale
poslal aj svoju adresu, ktorá bude uvedená v zmluve (prípadne aj poštovú adresu, na ktorú budú posielané materiály, ak
nie je zhodná s trvalou adresou) a údaj,
či bude príspevok hradený jednorázovo
alebo v splátkach a koľkých. Na základe
týchto údajov je budúcim adoptívnym
rodičom zaslaná zmluva parafovaná
podpisom zástupcu združenia v dvoch
exemplároch so sprievodným listom,
v ktorom je návratka o požiadavke vydania potvrdenia o príspevku na daňové účely. Zmluva nadobúda platnosť
jej podpísaním záujemcom a pripísaní
príspevku na účet združenia. Potom sa
posiela poštou fotografia adoptovaného dieťaťa.
V ktorých krajinách môžete
sprostredkovať adopciu na diaľku?
V Ghane na šiestich školách, ale nie
je vylúčené, že v budúcnosti bude aj v
iných krajinách. Výber krajiny je podmienený, samozrejme, získaním spo-
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Dievčatko Deborah Teye z Ghany.

ľahlivých partnerov na tej druhej strane. V Ghane je takýmto partnerom náš
hlavný koordinátor Ernest Larbi, ktorý je
zároveň učiteľom v jednej zo škôl zapojených do projektu.
Ako sa môžu adoptívni „rodičia“
presvedčiť, či ich podpora prichádza
na správnu, zvolenú adresu a či je náležite využívaná?
Neviem, či máte na mysli nahliadnutie do výpisov z účtu, ktoré, samozrejme,
na druhej strane nič nedokazujú. Už spomínaný hlavný koordinátor Ernest Larbi
zabezpečuje na základe zmluvy medzi
ním a združením nákup a platbu za vzdelávanie pre adoptované deti, o čom vedie
účtovníctvo. Okrem toho má na starosti
výber detí do projektu, zabezpečenie
fotografií a všetko, čo s projektom súvisí.
Naši adoptívni rodičia dostávajú okrem
prvej fotografie dieťaťa aj fotografie dieťaťa po tom, ako dostane zakúpené školské potreby. Zabezpečená je aj spätná
väzba formou kópií vysvedčenia detí. Je
tu aj možnosť dopisovania si prostredníctvom nášho združenia s deťmi adoptovanými na diaľku.
Môžu adoptívni rodičia na diaľku
aj osobne poznať deti, ktoré podporili?
Môžu, iniciatívu určite nebudeme
mariť. Naopak, mohli by svojou cestou
prispieť ako dobrovoľníci združenia, ale
to je už iná téma.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímk: archív OZ EXIT

Napísali nám

Termálna voda im učarila
Nielen spestrenie života znamenala návšteva v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach pre klientov
Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb z Kremnice, ktorú
pre nich jarných mesiacoch pripravili zamestnanci tohto zariadenia. Blahodarné účinky minerálnej
a termálnej vody majú vždy svoje
čaro. Pobytu vo vode sa tešili nielen
mobilní, ale aj čiastočne imobilní,
odkázaní na barle alebo chodítko.
Tie im však vo vode netreba.
Spočiatku mali aj obavy, či nie je
voda hlboká, pretože v bazéne boli
prvýkrát v živote. Tieto obavy vo vode
a po slovnom povzbudení rýchlo pominuli. Pod dohľadom rehabilitačnej

sestry z nášho zariadenia si precvičili
ubolené telá v bazéne a vo vírivkovom
kúpeli sa im dostalo aj príjemnej masáže. Pri hydroterapii im asistovala a zároveň dozerala na ich bezpečnosť. Bez tejto pomoci by naši klienti nemohli využiť
účinky termálnej vody v plnom rozsahu.
Od februára tohto roku navštívilo liečebné kúpele SPA & Aquapark v Turčianskych Tepliciach 17 z celkového počtu
34 klientov nášho zariadenia. Motivujúcou pre nás je skutočnosť, že klienti bez
rozdielu veku (zatiaľ najmladšia účastníčka 49-ročná a najstaršia 86-ročná) sa
tešia na ďalšie utorkové dni, ktoré sme
si určili na návštevu kúpeľného zariadenia. Rehabilitácia v termálnej vode naozaj plní svoj účel. Mnohí klienti žiadajú

opakovanú návštevu kúpeľov. Chvíle
strávené v bazéne im teraz pripomína aj
nástenka s fotografiami v Kremnici. Radi
sa nimi pochvália svojim príbuzným a
návštevníkom nášho zariadenia. Ani sa
nenazdajú a v lete budú pokračovať v
hydroterapii na termálnom kúpalisku
Katarína v Kremnici.
Božena Schniererová
Kremnica

Príležitosť pre dobrovoľníkov

Každý rok sa vyberie viac ako
tristo slovenských dobrovoľníkov
do medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce, pomáhať pri
obnove kultúrneho dedičstva alebo záchrane prírody. Občianske
združenie INEX Slovakia ponúka
viac ako tisíc dobrovoľníckych táborov vo viac ako 50 krajinách sveta a s nimi možnosť prežiť 2 až 3
týždne s mladými ľuďmi v neobyčajnom multikultúrnom prostredí.
Tieto možnosti z roka na rok rastú,
dôvody cesty však ostávajú rovnaké: turistika, práca, rodina, dobrovoľníctvo...
„V roku 1994 mali mladí ľudia zo
Slovenska možnosť zúčastniť sa pri-

bližne tristo táborov v 18 krajinách,
poväčšine európskych. Toto číslo
za 15 rokov neuveriteľne narástlo.
„Obetavá práca Slovákov v zahraničí prispieva napríklad, k záchrane korytnačiek v Mexiku, ochrane
prírody na Islande, či deťom v detských domovoch v Moldavsku“ povedala Barbara Briedová, koordinátorka medzinárodných projektov zo
združenia INEX Slovakia. V súčasnosti
majú všetci dobrovoľníci na Slovensku možnosť vycestovať do viac ako
50 krajín po celom svete od Európy,
cez Južnú a Severnú Ameriku, až
po Afriku a Áziu. „V marci sme sa
stretli so zahraničnými partnermi
z 3 veľkých výmenných sietí. Vyše
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sto organizáciám sme odprezentovali aj 20 pripravovaných projektov
na Slovensku. Definitívny zoznam
táborov z celého sveta bol zverejnený začiatkom apríla internetovej
stránke www.inex.sk, hoci väčšina
je záujemcom k dispozícii už teraz,“
informovala členka INEX-u Slovakia
Miroslava Michálková.
Čo konkrétne znamená dobrovoľnícka služba? Koordinátorka slovenských dobrovoľníckych táborov
Dušana Slimáková vysvetlila: „Je to
možnosť cestovať, získať nových
priateľov, spoznať a zažiť inú kultúru
na vlastnej koži, zlepšovať si znalosti
z anglického jazyka a ale najmä možnosť zmeniť svet k lepšiemu, a tak
získať neobyčajný zážitok, ktorý vám
už nikto nezoberie.“ Bližšie informácie
záujemcom poskytne: Barbara Briedová z Občianskeho združenia INEX Slovakia, Košická 37, 821 09 Bratislava, telefón 02 5564 3030, fax. 02 55643031,
e-mail:out@inex.sk.
(mš)
Snímky: OZ Inex

Summary
Honorary Committee of the Slovak
Humanitarian Council decided on
granting the awards Gift of 2007
(Page 3)

The Honorary Committee of the SHC for the
award Gift of 2007 (Honorary Committee)
held a meeting on 18th March, 2008 at the
headquarters of the Slovak Humanitarian
Council in Bratislava. Its members evaluated
tens of applications of the citizens of the
SR for moral appreciation and decided on
granting the awards of Gift of 2007 to the
main laureates and laureates, as well as on
the nominations for this moral award.
Two legal entities share the Award Main
Laureate of the Gift of 2007
for implementation of the project Zlatá rybka
(Golden Fish) EVO, which was established at
the Slovnaft, a.s. Bratislava company in 2005,
continued in 2007 and is being implemented
in co-operation with the Agency Media in with
great success also in this year, aimed mainly at
psychological support and gratuitous help upon
cure of seriously ill children all over Slovakia.
The Award Main Laureate of the Gift of
2007 also goes to a natural person, Mária
Gabrielová, a retired lady from Námestovo, for
gratuitous every-day care for three stepchildren,
out of whom one suffers from Huntington
disease, is seriously physically handicapped and
requires 24-hour care.
The Award Laureate of the Gift of 2007 goes
to 8 persons, out of that 4 are legal and 4 are
natural persons:
ECOINVEST, a.s. Bratislava, represented by
DrHc. Milan Fiľa, for financial donations for new
devices necessary for examination of patients in
hospitals, as well as for sports activities of children
and youth at school and in their free time.
Slovenský zväz podnikateľov v doprave
(Slovak Association of Entrepreneurs in
Transportation), represented by Jozef
Škultéty, for significant help to immobile citizens
in wheelchairs, by purchasing a social taxi in the
town of Prievidza from the yields gained at the
truck-show in 2007 in Jankov vŕšok.
The Accenture company, represented by
Peter Škodný and Marek Geš, for a significant
donation for education and accommodation for
the victims of trafficking in persons.
Správa Nadácie (Management of the Charity)
SCP Ružomberok, represented by Miroslav
Čurilla and Ing. Peter Jakubík, President of
the above charity,
for humane approach and helpfulness, as well as
repetitive humanitarian help to people in material
and social distress, reliant on support and help.
Ján Lehuta, long-year officer of Slovenský
zväz telesne postihnutých (Slovak Association

of disabled people) for 25 years of agile work in
the social and humanitarian area, who, despite his
physical handicap, has crucial credits in making
the town Piešťany barrier free and in establishing
and managing a common of invalids and retired
people called Svornosť in Piešťany.
Priest Martin Roľník, Roman-Catholic priest
working for long years in the Romanian
village of Gemelčička, inhabited by Slovaks,
who looks after disabled and older people and
who had adopted two orphans – siblings that he
takes care of at his vicarage, where he established
a sickroom.
Pavol Cimerman, Director of the ADRA
company in Banská Bystrica, for repeated
material and financial help from own resources
before Christmas 2007 in favour of socially reliant
families and individuals from Trstená, living in
material distress.
Eva Šothová from Bratislava with her
husband Ján, former ambassador of the
Slovak Republic in Romania, for extensive and
repetitive help provided in 2007, but also in the
previous years, to poor Slovak families in Romania
living in the country in Romania. The Honorary
Committee decided on granting an extraordinary
award – Gift of Life to Jana Valachová, a medical
student studying at the Medical Faculty of the
Comenius University in Bratislava, for saving the
life of an elderly lady.

Record of the fund-raising
Help together with us
(Pomôžte spolu s nami)
(page 7)

The Christmas fund-raising activity “Help
together with us” (“Pomôžte spolu s nami”)
finished with a great joy, which was organised
by the Slovak Humanitarian Council and the
TESCO company in 54 department stores
of Tesco all over Slovakia for the fifth time,
namely at the following weekends: from
29th November to 23rd December, 2007. We
managed to collect a huge record gross
amount of
SKK 3,493,819.50, which is so far the biggest
success in the entire history of this common
project. Moreover, more than a million crown
was collected in the 3rd round, during the 3rd
weekend before Christmas.

We are introducing:
Association of Physically
Handicapped Youth (Zväz telesne
postihnutej mládeže)
(Page 10-11)

If you are physically handicapped and you
are interested in the information on how to
apply for a job and how to get employed,

either as a self-employed person or on how to
established a protected workshop, protected
workplace, they will advise you free of charge
at the Association of Physically Handicapped
Youth (APHY) in Bratislava. We talked about
this topic with its secretary, Aurel Bitter.
Is your organisation part of the Slovak
Association of Physically Handicapped
People, or do you operate as an independent
entity?
No, our association has been a separate,
independent organisation from the very
beginning. It was established independently
from all the entities created after the revolution
from the Association of Invalids, which was
falling apart.
How many members does your organisation
have now?
At the moment we have more than 6,500
members. The member base is created not only
by physically handicapped persons, but also
friends and volunteers, without the help of whom
it would be very hard to perform the activities in
barrier free conditions of Slovakia.
Where do you have your branches?
If we talk about branches in the style of official
office premises, then we shall talk only about
the headquarters in Bratislava. It is given mainly
by the fact that the try to invest the maximum of
finances in direct activities of the organisation,
and as we have mentioned before, we were not
created from the former Association of Invalids,
so we did not “inherit” any premises. However,
some of our local unit work in the premises of
social service houses, or lease club premises from
the local self-government.
Which organisations do you co-operate with
and in what?
We have the closest co-operation with the
youth organisation Ideal Youth Activity (Ideálna
mládežnícka aktivita). We have common office
premises in Bratislava, owing to which there is an
integration already directly upon planning and
preparation of the events. Out of the organisations
working with physically handicapped persons,
it is mainly ZOM Prešov and the Organisation
of People with Muscular Dystrophy Bratislava
(OrganizáciamuskulárnychdystrofikovBratislava).
We prepare not only common events, but cooperate also in the field of commenting on the
bills of legislative amendments. At the moment,
it is mainly the act on social help and the act on
employment services. Within the regions, we cooperate with the local units of big associations.
We are open and co-operate with everybody,
who is interested in serious co-operation.
The Supplement of Humanita Plus on 12
pages is dedicated to the topic of Brain
Illnesses and how to prevent them, as well
as to the message of the Week of Brain and
its call to the people of the 21st century to
prevent brain illnesses.
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